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RESUMO
Nos últimos 20 anos implementaram-se profundas mu-
danças no setor financeiro, que se caracterizaram em
processos de reestruturação produtiva nos contextos la-
borais dos bancos públicos e privados. Como resultado,
os bancários vêm revelando um novo quadro no processo
saúde-enfermidade-trabalho expresso na Síndrome do
Sobrevivente, manifestação física e psíquica da sobrecar-
ga e da insegurança no trabalho. Este texto representa
um estudo comparativo das repercussões da reestrutu-
ração bancária em um banco público e um banco privado.
Os trabalhadores dessas instituições passaram por avali-
ações médica e psicológica; foi ainda realizada uma análise
sociológica sobre os contextos do trabalho. Verificou-se
que ocorreu uma maior demanda de trabalho e um me-
nor controle sobre o processo, em especial, entre os
trabalhadores da direção geral. Verificou-se, também, a
presença de indicadores biológicos (tiroxina e cortisol
salivar aumentados) e indicadores psicológicos (ansieda-
de, depressão e desesperança aumentados e expressão
de raiva diminuída) além da presença de distúrbios osteo-
musculares,  dimensões vinculadas a Síndrome do Sobre-
vivente. Constatou-se ainda a importância das especifici-
dades do contexto laboral e da singularidade do trabalha-
dor na manifestação da Síndrome do Sobrevivente.

PALAVRAS-CHAVE
Saúde do trabalhador. Sobreviventes. Processo Saúde-
Doença. Condições de trabalho.

ABSTRACT
In the last 20 years deep changes have been implemented
in the financial, sector, characterized by production reen-
gineering processes in the working contexts of both pu-
blic and private banks. As a result, bank workers have
revealed a new picture in the health-illness-work pro-
cess, which is expressed in the Survivor’s Syndrome, a
physical and pshychical manifestation of overload and in-
security at work. This text represents a comparative stu-
dy of the replications of the banking reengineering at a
public and a private bank. The workers of these institutions
have gone through medical and psychological evaluations. A
sociological analysis has also been made on the workings
contexts. It was verified taht a higher demand for work
and a lower level of control on the process have occur-
red, especially among the workers of the general mana-
gement. We also verified the presence of biological indi-
cators (increased thyroxine and salivary cortisol) and
psychological indicators (increased anxiety, depression
and hopelessness and decreased expressions of anger),
besides the presence of osteomolecular disorders, di-
mensions linked to the Survivor’s Syndrome. We have
also evidenced the importance of specificities of the
working context and of the singularity of the worker in
the manifestation of the Survivor’s Syndrome.
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Occupational health. Survivors. Health-Illness Process.
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INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o segmento bancário foi
objeto de profundas mudanças, conforme ates-
tam estudos e pesquisas em todo o mundo (CO-
HEN; DEBONNEUIL, 1998; ELY, 1995; LARAN-
GEIRA 1994; LIEDKE, 1997; PLIHON, 1999;
SALAMA, 2000; SERFAIT, 2000; entre outros).
Ocorreu um rápido e extenso processo de infor-
matização das agências bancárias, sendo que a
automação foi acompanhada de novas estratégias
de gestão e de organização do trabalho em busca
de lucratividade em um mercado altamente com-
petitivo e para além das fronteiras nacionais. O
trabalho dos bancários mudou suas característi-
cas em direção a uma multifuncionalidade e vol-
tado para estratégias de venda e de negócios,
exigindo um aumento da qualificação dos funcio-
nários em conhecimentos e habilidades específi-
cas, tais como: análise do mercado financeiro,
utilização de softwares complexos e técnicas de
venda. Observa-se, ainda, uma redução no nú-
mero de postos de trabalho e a introdução de
gratificações salariais associadas ao cumprimento
de metas pré-estabelecidas pelas direções das

instituições bancárias. É no contexto dessas mu-
danças que se criam condições especificas de
desgaste físico e psíquico dos trabalhadores bancários.
Ao estudar os processos demissionários em em-
presas estadunidenses, Brockner (1988) criou um
constructo – Síndrome do Sobrevivente – para
expressar o sofrimento dos trabalhadores que se
mantêm no emprego após um processo de mu-
danças nas condições e na organização do seu tra-
balho. A maior ou menor expressão da Síndrome
está associada à capacidade dos trabalhadores de
criarem estratégias de resistência e/ou consenti-
mento frente às dificuldades no trabalho.

O construto da Síndrome do Sobrevivente
foi adaptado por Hoefel (2002) e  investigado nessa
pesquisa segundo as seguintes características: (a)
estar relacionada ao trabalho reestruturado, (b)
ter dimensão neuro-indócrima (eixo hipotálamo
pituitária adrenal) associada à falta de recupera-
ção física e psíquica pós-jornada de trabalho, (c)
apresentar marcas psíquicas (depressão,
desesperança,ansiedade ou mudanças na expres-
são de raiva) e (d) marcas físicas (dor muscular
esquelética, Síndrome Miofascial1  de LER/
DORT2 ). Manifesta-se, inicialmente, por fadiga,

1 Sindrome Miofascial é uma desordem neuromuscular, sem causa orgânica identificada, que se caracteriza por contração constante das fibras musculares, com a
presença de pontos dolorosos ativos em bandas (TRAVELL; SIMONS, 1983).
2 Lesões por Esforços Repetitivos ou Distúrbios Osteo-musculares relacionados ao trabalho compõem um conjunto de quadros clínicos do sistema muscular-esquelético.
São aproximadamente 51 entidades que passam a se enquadrar como LER/DORT quanto sua origem é ocupacional (HOEFEL, 1996).



SÍNDROME DO SOBREVIVENTE: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE TRABALHADORES DE UM BANCO... |  109

Boletim da Saúde | Porto Alegre | Volume 20 | Número 1 | Jan./Jun.2006

dor osteomuscular ou síndrome miofascial que po-
dem evoluir para quadros de LER/DORT; em ter-
mos psíquicos, manifestas-se pelo aumento da an-
siedade e da desesperança, podendo chegar à de-
pressão.

Com o objetivo de quantificar os fenômenos
físicos e psíquicos associados à Síndrome do Sobre-
vivente em cenários de reestruturação produtiva3 ,
realizou-se uma investigação (a partir de estudos
de caso) de dois bancos com agências no Rio Gran-
de do Sul, selecionados de acordo com a proprie-
dade jurídica e a utilização de técnicas de raciona-
lização do processo de trabalho. No Brasil, o seg-
mento bancário representa importante referência
para estudos a cerca dos efeitos sobre os trabalha-
dores das práticas de reestruturação produtiva (ELY,
1995; LARANGEIRA, 1994; SEGNINI, 1998).

Ao comparar um banco público com um ban-
co privado, bem como cada uma de suas catego-
rias funcionais quanto aos aspectos de organiza-
ção e relações de trabalho, procurou-se compre-
ender não só o processo de desgaste ou doença,
mas, também como alguns trabalhadores man-
têm sua saúde. Buscou-se descrever como a dis-
cussão de trabalho determina relações de poder
e de opressão e, ao mesmo tempo de consenti-
mento e de resistência. Também, o modo como
os trabalhadores, de acordo com a sua localização
na produção, criam meios sutis de comportamento
frente às pressões do trabalho para poderem se
manter ativos, ainda que com o custo do adoeci-
mento progressivo.

Os passos da pesquisa (metodologia)

Foram realizados estudos de caso em duas
redes bancárias localizadas na capital do Rio Gran-
de do Sul. Os trabalhadores que participaram da
investigação foram agrupados segundo a divisão
técnica do trabalho nas empresas: agências e di-
retoria geral. Tal divisão expressa as estruturas
de controle existentes dentro das organizações e
o grau de autonomia dos trabalhadores. Foram

3 Reestruturação produtiva é um conceito sociológico amplo que compatibiliza mudanças institucionais e organizacionais nas relações de produção e detra-
balho, visando atender às necessidades de garantia de lucratividade. (CORREA, 1997).

selecionadas as maiores agências e com grande
demanda de atendimento ao público (sete no
banco privado e três no banco público).

Procedeu-se a realização de entrevistas in-
dividuais e grupais, englobando um total de 89
trabalhadores (49 no banco público e 40 no ban-
co privado), com base em um roteiro pré-esta-
belecido, buscando caracterizar o processo de
reestruturação produtiva implantado. Tal roteiro
focalizava: políticas de gestão, organização do tra-
balho, competências exigidas, relações de traba-
lho, formas de exercício de autoridade, de resis-
tência e de negociação e número de emprega-
dos. Utilizou-se, também, consulta a documen-
tos e registros como materiais institucionais di-
vulgados pelas empresas (inclusive na internet) e
balaços anuais.

Posteriormente, elaborou-se um questionário
auto-aplicado, para avaliar a percepção dos trabalha-
dores quanto à implantação de mudanças nos pro-
cessos de trabalho nos últimos cinco anos. Tal questi-
onário constou de 36 questões versando sobre de-
manda, organização, desgaste, autonomia, flexibili-
dade, relações de trabalho, políticas de gestão e or-
ganização sindical. O instrumento foi avaliado em sua
consistência interna através de uma analise estatísti-
ca de reabilitação de seu alfa e o grau de confiabilida-
de de 0,7. Foram analisados 299 questionários, sendo
174 do banco público e 125 do banco privado.

Para a quantificação dos fenômenos próprios
à Síndrome do Sobrevivente se utilizou uma amos-
tra variável entre 124 e 305 bancários (nem todos
se submeteram a todos os procedimentos). Utili-
zou-se os seguintes instrumentos e procedimen-
tos: avaliação médica ocupacional com ênfase no
aparelho osteomuscular; coleta de sangue TSH, T4
e testosterona; coleta de saliva para o teste de
cortisol salivar no inicio e no final da jornada de
trabalho; aplicação e levantamento do Inventário
de Desesperança e Depressão de Beck (CUNHA,
2001), do Inventario de Expressão de raiva como
estado e traço (SPIELBERGER, 1992) e do Inven-
tário de Ansiedade traço e estado (BIAGGIO, 1979),
versões validadas para a realidade brasileira.
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A participação no estudo foi voluntária e to-
dos assinaram o Consentimento Informado.

Descrição dos contextos laborais investigados

Durante o período de realização da pesqui-
sa, o banco público estava implementando uma
série de mudanças. Tinha um grande fator de
coesão entre os funcionários: a luta contra a sua
privatização. As mudanças eram fontes de inse-
gurança para os trabalhadores, não pela ameaça
imediata da demissão já que existia de parte da
administração um compromisso de manutenção
do emprego, mas pelo desafio de transformarem
o banco de deficitário em lucrativo em curto pe-
ríodo de tempo.

As novas tecnologias introduzidas com a au-
tomação bancária (máquinas de auto-atendimen-
to, uso da internet, informatização de procedi-
mento), somavam-se propostas mais flexíveis de
organização do trabalho, incluindo a criação de
coordenadorias nas agências e planejamentos par-
ticipativos. No entanto, a hierarquia e o poder
de decisão permaneciam verticalizados, sendo a
direção geral responsável por estabelecer as polí-
ticas e o controle das agências, cuja gerência prin-

cipal centralizava o poder de decisão.
Foram criadas algumas funções e outras ex-

tintas, ocorrendo um aumento na demanda de
trabalho e uma exigência de novas qualificações
dos trabalhadores. Algumas estratégias individu-
ais e/ou coletivas passaram a ser empregas. Por
exemplo: entre o caixa-executivos, para enfren-
tar o medo de errar visto a automação das tare-
fas, anotavam por escrito suas preocupações para
evitar pensar nelas; para a pressão das filas, a
estratégia mais empregada era a anulação men-
tal dos usuários como se só existisse o cliente
que estava sendo atendido; estratégias coletivas
de solidariedade e ajuda mútua ocorriam em si-
tuações problemáticas do cotidiano de trabalho.

Na direção geral, os técnicos superiores re-
lataram intenso desgaste pelo aumento da de-
manda de trabalho, pela perda de status e de
poder decisório. Percebiam uma competitivida-
de entre os setores e que alguns desenvolviam
estratégias de resignação ou acomodação (“se
esconder em algum setor até a aposentadoria”)
e que outros se engajavam em lutas variadas
voltadas a não privatização.

O banco privado onde se realizou a pesquisa
é um estabelecimento de grande porte, com ma-

ocnaB
sieváiraV

1 2 3 4 5 6 7 8

ocilbúP

aidéM 65,3 16,3 93,3 06,3 14,3 35,3 39,2 95,2

oivseD 16,0 17,0 82,0 27,0 44,0 15,0 27,0 16,0

N 471 471 471 471 471 471 471 471

odavirP

aidéM 47,3 67,3 63,3 57,3 82,3 47,3 97,3 86,2

oivseD 15,0 46,0 32,0 06,0 64,0 05,0 95,0 35,0

N 521 521 521 521 521 521 521 521

Quadro 1 - Comparação dos índices de avaliação sobre as mudanças introduzidas nos processos de trabalho, considerando as
variáveis: (1) demanda de trabalho, (2) organização do trabalho, (3) desgaste no trabalho, (4) autonomia, (5) grau de flexibilidade,
(6) relações de trabalho, (7) políticas de gestão e (8) organização sindical *(N: 299).
* Valores: 1, diminuiu; 2, não houve aumento; 3, aumentou um pouco; 4, aumentou consideravelmente; 5, aumentou muito.
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triz no exterior onde reside o poder decisório prin-
cipal. Passou por um processo de reestruturação pro-
dutiva há mais de cinco anos, com forte diminuição
no número de funcionários. Dos que permanece-
ram, passou a ser exigido o cumprimento de metas
quantitativas e o desenvolvimento de novas com-
petências como senso de risco e apreciação do am-
biente econômico.

As diretrizes gerais implementadas tiveram
como principal meta uma ampla gama de serviços
em cada situação especifica e em cada país que o
banco atua. A organização passou a ser caracteri-
zada pela flexibilidade e intensificação do traba-
lho nos postos. A multifuncionalidade passou a
ser uma prática cotidiana, a produtividade conta-
bilizada coletivamente e todas as funções, indife-
rentemente do seu foco de atenção, passaram a
cumprir metas de vendas.

Os programas de Qualidade Total se torna-
ram a expressão das mudanças introduzidas na
gestão. A qualidade do serviço e sua diferencia-
ção no mercado passaram a ser os elementos mais
valorizadas para garantir a competitividade e a lu-
cratividade, estimulando sua adoção por todos os
funcionários.

A percepção dos trabalhadores sobre as
mudanças introduzidas nos contextos de
trabalho

Os diferentes instrumentos utilizados permi-
tiam identificar e comparar as mudanças introdu-
zidas nos processos de trabalho entre os anos de
1995 e 2000, segundo a avaliação dos trabalhado-
res (análise sociológica) e a avaliação do sofrimento
físico e psíquico decorrentes (análise médica e psi-
cológica). Os resultados são apresentados a seguir,
distribuídas segundo as 4 dimensões analíticas pro-
postas: dimensão organizacional, dimensão neuro-
endócrina, dimensão psicológica e dimensão
osteomuscular.

ocnaB
adanroJ

oicínI miF

ocilbúP

aidéM 13,8 99,3

oivseD 68,4 34,2

N 771 **271

odavirP

aidéM 88,7 05,3

oivseD 12,5 17,2

N 821 821

Quadro 2 - Comparação das médias de cortisol salivar
no início e no fim da jornada de trabalho entre
trabalhadores de um banco público e de um banco
privado (N=305)*
* Foram excluídos trabalhadores com uso crônico de me-
dicação, patologias crônicas, doenças neurológicas, endó-
crinas e cardiovasculares e tabagistas.
** 5 trabalhadores não realizaram a coleta no final da
jornada.

Dimensão organizacional

Consta-se que os trabalhadores do banco pri-
vado apresentam, em geral, médias mais eleva-
das na avaliação sobre as mudanças introduzidas
nos contextos laborais, inclusive com relação à
autonomia já que as novas políticas implementa-
das na comercialização de produtos requerem
maior autonomia de ação. Com relação às políti-
cas de gestão, os funcionários do banco privado
apresentam média significativamente mais eleva-
da (nível de significância de 5%) do que os do
banco público, que não reconhecem mudanças
nas políticas de gestão. Conclui-se que o proces-
so de mudança nos processos de trabalho foi muito
mais acentuado no banco privado do que no ban-
co público segundo a avaliação dos trabalhadores.

Dimensão neuro-endócrina

Na dimensão neuro-endócrina se investigou
as alterações nos indicadores biológicos do des-
gaste físico e psíquico ligados à regulação do eixo
hipotálamo – pituitária – adrenal.
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A análise do cortisol salivar, apontado pela
literatura como um indicador biológico de des-
gaste físico, revela índices mais elevados no início
da jornada de trabalho e entre os trabalhadores
do banco público. Considerando o lugar que os
trabalhadores ocupam no processo de trabalho,
verificou-se que a média de cortisol no início da
jornada entre aqueles da direção geral (8,85) é
mais alta e estaticamente significativa (em nível
de 5%) do que a média dos trabalhadores das
agências (7,52) tanto do banco público como do
banco privado. O cortisol aumentado no início da
jornada é atribuído a efeitos antecipatórios fren-
te à expectativa de grande demanda de trabalho
(STEPTOE et al., 2000) ou a vivências de caráter
privado. Os elevados desvios padrões dos indica-
dores de cortisol salivar apontam para a grande
variabilidade individual e colaboram com estudos
e pesquisas que priorizam os aspectos singulares
de cada trabalhador.

A tiroxina livre (T4) e a tireotrofina (TSH)

são substâncias associadas como respostas bioló-
gicas em indivíduos expostos ao estresse pós-trau-
mático e a depressão. A média da população em
geral da tiroxina livre é de 0,8 a 1,9 e da tireotro-
fina é de 0,4 a 4,0. Constata-se que as médias da
amostra estudada são mais altas para a tiroxina
livre, embora sem diferença estatisticamente sig-
nificativa entre os grupos. Para a tireotrofina, as
médias encontradas estão na faixa das médias da
população em geral. No caso da testosterona, os
intervalos de referência para mulheres é entre
0,20 a 0,81 e para homens entre 2,45 e 18,3. Os
resultados encontrados estão no intervalo consi-
derado o esperado para a população em geral.
Também com relação a esses indicadores biológi-
cos, os elevados desvios padrões apontam para a
grande variabilidade individual.

Dimensão psicológica

Com relação a esta dimensão, procedeu-se
a avaliação de ansiedade, depressão, desesperan-
ça e expressão de raiva, variáveis associadas à Sín-
drome do Sobrevivente.

Segundo a validação dos instrumentos reali-
zada no Brasil, a população em geral apresenta as
seguintes médias: ansiedade estado – 37,42 para
homens e 38,15 para mulheres; ansiedade traço
– 37,62  para homens e 38,67 para mulheres;
depressão 6,27 para homens e 7,07 para mulhe-
res; desesperança – 3,22 para homens e 3,30 para
mulheres; expressão de raiva – 24,66 para ho-
mens e 25,42 para mulheres. Comparando os
resultados da amostra com as médias da popula-
ção em geral se constata aumento dos índices de
ansiedade, depressão e desesperança e diminui-
ção do índice de expressão de raiva (exceto en-
tre trabalhadores masculinos do banco privado).

Como a literatura aponta vínculos entre va-
riáveis psicológicas e variáveis neuro-endócrinas,
realizou-se alguns estudos correlacionais. Verifi-
cou-se correlação muito significativa entre expres-
são de raiva e testosterona e entre depressão e
TSH entre os trabalhadores do banco privado; as
demais correlações não foram significativas.

ocnaB oxeS
-acidnI

serod
4T HST

-sotseT
anoret

ocilbúP

.csaM

aidéM 24,3 33,2 67,4

oivseD 59,2 83,2 26,1

N 02 02 02

.meF

aidéM 54,3 39,1 74,0

oivseD 61,3 95,1 32,0

N 25 25 25

odavirP

.csaM

aidéM 11,2 20,2 59,4

oivseD 33,2 17,1 44,1

N 93 93 93

.meF

aidéM 58,2 69,1 45,0

oivseD 93,3 91,1 89,0

N 05 05 05

Quadro 3 - Comparação das medias de tiroxina livre
(T4) , tireotrofina (TSH) e testosterona de trabalhadores
de um banco público e de um banco privado
segundo  o sexo. (n=161)
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Dimensões osteomuscular

Para avaliação da dimensão osteomuscular, in-
cluindo dor crônica, síndrome miofascial e LER/DORT,
foram utilizados critérios apontados pela literatura
(BLYTH, 2001; BRASIL, 2001; SIMONS, 1990).

Os resultados apontam a inexistência de dife-
renças significativas entre as médias de presença ou
ausência de indicadores na dimensão ósteomuscular
tanto no banco público como no banco privado.

A seguir, procedeu-se uma análise de cor-
respondência entre as dimensões estudadas, le-
vando-se em consideração o caráter de proprie-
dades dos bancos e a localização funcional dos tra-
balhadores (agências e direção geral). A figura
apresentada demonstra que a maior parte dos
variáveis se aproximam do centro e são, portan-
to, homogêneas para a totalidade dos bancários
estudados. Porém, existem “nuvens” que indi-
cam forte associação entre algumas variáveis.

Através do exame da análise de correspon-

dência se constata que:

- nas agências do banco público (AgPu) a principal

associação se dá entre a Síndrome Miofascial

(miofas) e LER / DORT (leratu);
- nas agências do banco privado (Agpriv) a associa-

ção mais relevante de variáveis ocorreu entre

controle sobre o trabalho em grau médio (con-
trolm), depressão moderada (bdimod) e expres-

são pequena de raiva (rexprap);

- na direção geral do banco público (CoPub), pe-
quena intensidade de controle sobre o trabalho

(controlp) se associa com pequena sustentação

social (ssociap);
- na direção geral do banco privado (CoPub) a prin-

cipal associação se dá entre cortisal salivar no iní-

cio da manhã acima do normal (cortmac) e insegu-
rança de pequena intensidade (insegpe).

ocnaB oxeS serodacidnI 1 2 3 4 5

ocilbúP

onilucsaM

aideM 94,14 52,93 64,7 93,3 61,12

oivseD 06,01 09,01 57,5 88,2 14,7

N 27 27 27 27 67

oninimeF

aidéM 08,04 92,04 25,8 53,3 31,22

oivseD 96,11 05,11 49,5 54,2 00,9

N 69 69 59 59 89

odavirP

onilucsaM

aidéM 85,24 98,04 11,9 26,3 51,62

oivseD 67,01 37,9 46,6 44,3 71,9

N 35 35 35 35 45

oninimeF

aidéM 07,44 25,24 08,9 78,3 07,22

oivseD 71,11 74,11 84,8 55,3 33,8

N 96 96 96 96 17

Quadro 4 - Comparação das médias de ansiedade estado (1), ansiedade traço (2), depressão (3), desesperança (4)
e expressão de raiva (5) entre trabalhadores de um banco público e de um banco privado, segundo o sexo (N=289
e 299).
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Analisando os indicadores da Síndrome do
Sobrevivente

As duas instituições bancárias estudadas es-

tavam passando ou passaram pelo processo de re-
estruturação produtiva, primeira condição para a
ocorrência da Síndrome do Sobrevivente. Nas duas
instituições os trabalhadores informaram que os

ocnaB aicnêsua/açneserP 1 2 3

ocilbúP

miS

aidéM 63,3 63,3 53,3

oivseD 82,0 23,0 92,0

N 911 85 001

oãN

aidéM 94,3 14,3 54,3

oivseD 72,0 62,0 72,0

N 05 411 27

odavirP

miS

aidéM 43,3 33,3 53,3

oivseD 32,0 52,0 22,0

N 07 82 55

oãN

aidéM 93,3 73,3 73,3

oivseD 42,0 32,0 42,0

N 45 69 96

Quadro 5 - Comparação das médias de presença / ausência de dor crônica (1), Síndrome Miofascial (2) e LER / DORT
(3) entre trabalhadores de um banco público e de um banco privado (N=124 a 172).

FONTE: Dados elaborados pela autora.

Figura 1 - Análise de correspondência entre as dimensões estudadas
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processos implicaram em maior intensificação e fle-
xibilização do trabalho e implantaram-se outras for-
mas de gestão, adquirindo especificadores de acor-
do com cada contexto laboral especifico.

Nas agências do banco publico, o perfil de
saúde/ doença tem como principal característica
a presença de LER/DORT e da síndrome
miofascial, perfil característica dos trabalhadores
das agências e não do conjunto de trabalhadores
desta instituição. Nas agências a reestruturação
bancária se encontrava em processo de implanta-
ção, permanecendo com muitas das característi-
cas do processo taylorista, associado
freqüentemente na literatura com a dimensão
ósteomuscular. Já os trabalhadores da direção
geral vivenciavam uma perda do controle sobre o
processo de trabalhadores (dispunham anterior-
mente de grande autonomia e controle) e alta
competitividade entre os departamentos para
assegurar posições de status e de poder (que se
expressam na baixa sustentação social). São tam-
bém esses trabalhadores que apresentam índices
de cortisol mais elevado no início da jornada de
trabalho. Considerando o conjunto de trabalha-
dores do banco publico se constata a presença de
alguns indicadores biológicos associados à Síndrome
do Sobrevivente (cortisol salivar elevado no início
da jornada e tiroxina livre mais elevada do que a
média da população). Os indicadores psicológicos
estão mais elevados do que as médias esperadas
(ansiedade, depressão, e desesperança) e a raiva
é mais contida se comparado seu índice de
expressividade com o da população em geral. A
dimensão psicológica da Síndrome do Sobrevivente
é a mais expressiva entre os funcionários do ban-
co público que, durante o processo da investiga-
ção, estavam vivenciando a implementação de
uma série de mudanças nos processos de traba-
lho associados à ameaça de privatização.

As agências do banco privado já implantaram
há mais tempo o processo de reestruturação que
implicou em enxugamento de pessoal, intensa in-
formatização e automação, controles em tempo

real, modificações de layout e migração de um
trabalho individual para um trabalho em equipe
baseado na realização de metas pré-estabeleci-
das. Os trabalhadores revelaram uma aceitação
quanto a esta determinação e uma submissão à
sobrecarga de trabalho (baixa expressão de raiva
associada a menor controle do trabalho e depres-
são associada, características em geral associadas
ao conformismo).

Os trabalhadores da direção geral apresen-
tam índices elevados de cortisol salivar no inicio
da jornada e insegurança. Descrevam situações
derivadas do cumprimento das metas pré-esta-
belecidas como fonte de ansiedade antecipatória
como relata um diretor do banco privado: “cada
dia é dia de matar um leão”.

O conjunto de trabalhadores da instituição
privada apresenta índices mais elevados de ansie-
dade, depressão e desesperança considerando tan-
to a população em geral como os trabalhadores
do banco público. A expressão de raiva é mais
contida entre as funcionárias mulheres. A dimen-
são psicológica é também a mais expressiva entre
os indicadores da Síndrome do Sobrevivente, es-
pecialmente os indicadores de depressão e de-
sesperança quanto comparados como os traba-
lhadores do banco público.

A Síndrome do Sobrevivente pode ser encara-
da como a expressão do sofrimento daqueles que
se mantêm no emprego; marcas de sofrimento físi-
co, (como os associados ao sistema ósteomuscular,
principalmente entre os funcionários das agências
do banco público que ainda têm um processo de
trabalho com características tayloristas) e psíquico
(todos os indicadores elevados entre os trabalhado-
res dos bancos público e privado) vinculados às gran-
des organizações atuantes em grandes mercados,
como as instituições financeiras. Verificou-se que a
dimensão psicológica da Síndrome do Sobrevivente
foi a mais expressiva, caracterizando-se por maior
ansiedade, maior depressão e desesperança e me-
nor expressão de raiva. A dimensão neuro-endócri-
na revela um aumento do cortisol salivar no início
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da jornada e aumento da tiroxina livre (substância
associada à ansiedade e depressão). O aumento do
cortisol salivar no início da jornada está associado à
expectativa de grande demanda de trabalho e an-
siedade antecipatória. Os dados levantados apon-
tam para a complexidade da problemática estuda-
da, sensível as especificidades de cada contexto
laboral e de cada trabalhador em particular, como
expressam os altos desvios padrões das amostras.

Com este estudo se pretende estimular a
realização de outras investigações sobre a temá-
tica já que não se trata de um estudo generalizá-
vel para outras realidades. Depreende-se do pro-
cesso investigatório a importância a ser conferida
aos trabalhadores na implementação de mudan-
ças nos contextos de trabalho visto suas implica-
ções na saúde desses trabalhadores e suas reper-
cussões no sistema de saúde brasileiro como um
todo e no sistema previdenciário.
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